GREENPARTY 2015
Zespół YOFF należacy do SRR i ARER zaprasza wszystkich radioamatorów do
udziału w GreenPARTY 2015
Cel: doskonalenie aktywności terenowych związanych z przyrodą i ekologią
oraz propagowanie obszarów chronionych wśród społeczności krótkofalarskiej
Data: 6 czerwca 2015 od 06.00 UTC do 6 czerwca 17.59 UTC. Corocznie
najbliższa sobota dla dnia 9 czerwca
Emisje: CW, PH(ssb), DG (psk, rtty) w dozwolonych segmentach pasm
Wywołanie: “CQ GP” lub “cq greenparty”
Pasma: 3,5; 7; 14; 21; 28 MHz
Kategorie:
- jeden operator lub wielu operatorów (stacja może emitować w danym
momencie tylko jeden sygnał na danym paśmie)
- mixed, CW, PH, DG
- multi-band lub single-band
- high power, low power (100W out) lub QRP (5W out)
- indoor (stacja ze stałego QTH) lub outdoor (stacja pracująca z obszaru
chronionego)
Stacje SWL mile widziane. Stacje SWL muszą odebrać znak i raport obu
logowanych stacji
Wymiana: RS(T) + numer QSO. Na tym samym paśmie zalicza się QSO z
daną stacją jeżeli zostanie przeprowadzone inną emisją ale w segmencie
przeznaczonym dla danej emisji.
Stacje indoor rozpoczynają numerację od 001. Numeracja ciągła niezależnie
od pasma i emisji
Stacje outdoor podają raport złożony ze skrótu obszaru chronionego w którym
się znajdują z pominięciem kodu kraju. NOWE ZASADY!!! do wymiany
podaje się tylko ostatnia literę "F" jako separator raportu RST a
następnie numer obszaru chronionego.
Przykład:
Stacja pracuje z SPFF-1052 podaje “5 9 9 F 1052” na CW/DIGI
Stacja pracuje z SPFF-0136 podaje “5 9 F 0136” na SSB
Punktacja:
QSO indoor - indoor = 1 punkt
QSO indoor - outdoor = 10 punktów
QSO outdoor – outdoor = 10 punktów
Nie stosuje się mnożników.
Wynik końcowy:
suma punktów ze wszystkich pasm
Stacja „indoor” mająca swoją siedzibę w obszarze chronionym zalicza się do
stacji „outdoor” i powinna podawać raport jak dla stacji „outdoor”.
Każdy uczestnik zobowiązuje się pracować mocą i w warunkach zgodnych z
wybraną kategorią, zgodnie z zasadami „fair play”. Podczas GreenPARTY
uczestnik może używać tylko jednego znaku wywoławczego.

Naruszenie
zasad
regulaminu
radiokomunikacyjnego
lub
regulaminu
GreenPARTY, postępowanie niezgodnie z zasadami „ham spirit”, dopisywanie
fikcyjnych QSO w celu zwiększenia punktacji, używanie jakichkolwiek
dodatkowych środków do informowania, aranżowania lub potwierdzania QSO
podczas i po zakończeniu GreenParty może skutkować dyskwalifikacją.
Pod pojęciem dodatkowych środków należy rozumieć między innymi: telefonia
stacjonarna i GSM, internet, komunikatory, chatroomy, telefonia VoIP.
Używanie DX clustra do informowania, aranżowania lub potwierdzania QSO
podczas GreenPARTY jest uważane za niesportowe i może być powodem
dyskwalifikacji. Self spotting jest zabroniony.
Uczestnik GreenPARTY nie może przekroczyć dopuszczalnej mocy wyjściowej
określonej w jego licencji lub w kategorii w której startuje w zależności od tego
która jest mniejsza. Jako moc wyjściową określa się moc dostarczoną do
wyjścia antenowego nadajnika.
Podczas trwania zawodów nie dopuszcza się zmiany lokalizacji. Wszystkie
urządzenia nadawczo-odbiorcze, zasilające oraz anteny muszą znajdować
obszarze koła o średnicy 500 metrów lub w lokalizacji wskazanej na licencji, w
zależności od tego która jest większa. Wszystkie anteny muszą być fizycznie
połączone
z
urządzeniem
nadawczo-odbiorczym
używanym
podczas
GreenPARTY.
W przypadku używania stacji zdalnej za miejsce instalacji uważa się faktyczne
położenie urządzeń nadawczo-odbiorczych i anten. Stacja zdalna podlega takim
samym regulacjom jak pozostali uczestnicy GreenPARTY.
Stacja pracująca z obszaru chronionego nie może łamać prawa i zasad
panujących w danym obszarze chronionym (zarówno prawo administracyjne
jak i zasady obowiązujące w WWFF).
Logi w standardzie Cabrillo należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 10
dni od zakończenia GreenPARTY na adres: gp2012ff@yahoo.com.
Logi otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

